
ΣΗMEPA, ἀγαπητοί μου, προβάλλει στὴν Ἐκ -
κλησία μας μία νύμφη τοῦ Χριστοῦ, ἡ παρ-

θένος ἁγία Παρασκευή. Ὁσιομάρτυς ὀνο μά-
ζεται· τὴν στολίζουν δηλαδὴ δύο στεφάνια,
τῆς παρθενίας καὶ τοῦ μαρτυρίου.

Εἶνε ἀπὸ τὶς πιὸ δημοφιλεῖς μεταξὺ τῶν ἁ -
γίων σὲ ὅλο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο. Χωριὰ καὶ
πολιτεῖες φέρουν τὸ ὄνομά της. Γυναῖκες ὀ -
νομάζονται Παρασκευές, καὶ ἄντρες ἀκόμα
παίρνουν τὸ ὄνομα Παρασκευᾶς.

Xθὲς στὸν ἑσπερινὸ καὶ σήμερα στὸν ὄρ -
θρο ψάλλουν τὸ μεγαλεῖο της τὸ ἀπολυτίκιο
–ἕ να ἀπὸ τὰ δυσκολώτερα ἀπολυτίκια τοῦ ἔ -
τους– καὶ οἱ ἄλλοι ὕμνοι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀναγνώ -
σματα, ἀπόστολος καὶ εὐαγγέλιο. Ὁ ἀπόστο-
λος ὁμιλεῖ περὶ γυναικός.  Εἶνε μία θαυμασία
περικοπὴ ἀπὸ τὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴ
τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε,
ἀγαπητοί μου, νὰ ποῦμε λίγες λέξεις ἐπάνω
στὸ σπουδαῖο ῥητὸ «Οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ·
πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»
(Γαλ. 3,28).

* * *
Ὁ Παῦλος στὴ σημερινὴ περικοπὴ διακη-

ρύττει, ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται οἱ Χριστιανοὶ νὰ
κάνουν διακρίσεις. Μὴ τιμᾶτε, λέει, μόνο τοὺς
Ἕλληνες, καὶ περιφρονεῖτε τοὺς ἄλλους λα-
ούς· αὐτὸ εἶνε ἁμαρτία. Διότι ναὶ μὲν οἱ Ἕλ -
λη νες διακρίνονται, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα ἔθνη ὁ
Θεὸς τὰ ἔκανε. Μὴ τιμᾶτε μόνο τοὺς πλου-
σί ους, καὶ περιφρονεῖτε τοὺς φτωχούς· εἶνε
ἁμαρτία. Διότι ἕνας φτωχὸς μὲ πίστι καὶ ἀρε -
τὴ ἔχει μεγαλεῖο. Μὴ τιμᾶτε μόνο τοὺς ἐγ -
γραμμάτους· νὰ τιμᾶτε καὶ τοὺς ἁπλοϊκούς.

Ἔρχεται ὅμως καὶ στὴ διάκρισι ἀνδρὸς καὶ
γυναικὸς καὶ λέει· «Οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ·
πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ»·
μὴ τιμᾶτε μόνο τὸν ἄντρα, καὶ περιφρονεῖτε
τὴ γυναῖκα· διότι ἄντρας καὶ γυναίκα εἶνε ἴσοι
ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. Τέτοιο κήρυγμα, ποὺ ἐξι-

σώνει τὴ γυναῖκα μὲ τὸν ἄντρα ὡς πρὸς τὴν
ἀξία τοῦ προσώπου, δὲν ἄκουσε ποτέ ἄλλο-
τε ἡ ἀνθρωπότης.

Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὴ σπουδαιότητα τοῦ
ῥητοῦ αὐτοῦ, τῆς διακηρύξεως αὐτῆς, πρέ-
πει νὰ ῥίξουμε ἕνα βλέμμα στὸν ἀρχαῖο κό-
σμο, νὰ δοῦμε ποιά ἦταν ἡ θέσι τῆς γυναίκας.
Στὶς ἀρχαῖες ἱστορίες ὅλων τῶν λαῶν βλέ-
που με, ὅτι ἡ γυναίκα τότε δὲν ἐθεωρεῖτο ἄν -
θρωπος μὲ δικαιώματα, ἀλλὰ κάτι κατώτερο
τοῦ ἀνδρός, ἕνα ὄργανο ἡδονῆς καὶ μόνο. Ὁ
ἄντρας ἦταν ὁ ἀφέντης, ὁ ἐξουσιαστὴς τῆς
γυναίκας, ποὺ τὴν ἔκανε ὅ,τι ἤθελε. Στὴν Ἄπω
Ἀνατολὴ ἡ γυναίκα θεωρεῖται ἀκόμα μικρῆς
ἀξίας· ἀγοράζεται ἀντὶ μιᾶς ἢ δύο ἀγελάδων.
Κι ὅταν πεθαίνῃ ὁ ἄντρας, εἶνε ὑποχρεωμέ-
νη, μέσα στὸ ἴδιο μνῆμα, νὰ ταφῇ καὶ ἡ γυ-
ναίκα του.

Αὐτὴ ἦταν ἡ θέσι τῆς γυναίκας. Ἀλλὰ δόξα
τῷ Θεῷ ἡ κατάστασι αὐτὴ ἄλλαξε. Ποιός τὴν
ἄλλαξε; Ἡ ἁγία Γραφή, τὸ Εὐαγγέλιο, ὁ Χρι-
στι ανισμός, ποὺ διεκήρυξε, ὅτι ἡ γυναίκα ἔχει
δικαιώματα, ὅτι εἶνε ἴση ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ὅτι
δὲν ὑπάρχει διάκρισι μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυ-
ναικὸς ὡς πρὸς τὴν ἀξία. Αὐτὰ διακηρύσσον -
ται ἤδη ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη μὲ τὸν τρό-
πο δημιουργίας τῆς γυναικός. Πῶς ὁ Θεὸς
δη μιούργησε τὴ γυναῖκα; Ἁπλᾶ λόγια, ἀλλὰ
γεμᾶτα νόημα, ὅπως ἐξηγεῖ καὶ ὁ ἅγιος Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλός·

«Ὅταν ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνδρα, ἔλαβεν
ὁ πανάγαθος μίαν πλευρὰν ἀπ᾿ αὐτὸν καὶ ἔ -
καμε τὴν γυναῖκα, καὶ τοῦ τὴν ἔδωκε διὰ σύν -
τροφον. Ἴσια τὴν ἔκαμεν ὁ Θεὸς τὴν γυναῖκα
μὲ τὸν ἄνδρα, ὄχι κατωτέρα. Ἐδῶ πῶς τὰς ἔ -
χετε τὰς γυναῖκας; – Διὰ κατωτέρας… Πρέ-
πει καὶ σύ, ὦ ἄνδρα, νὰ μὴ μεταχειρίζεσαι τὴν
γυναῖκά σου ὡσὰν σκλάβα, διότι πλάσμα τοῦ
Θεοῦ εἶνε καὶ ἐκείνη καθὼς καὶ σύ. Τόσον ἐ -
σταυρώθηκεν ὁ Θεὸς δι᾿ ἐσὲ ὅσον καὶ δι᾿ ἐ -
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κεί νην. Πατέρα λέγεις ἐσὺ τὸν Θεόν, πατέρα
τὸν λέγει καὶ ἐκείνη. Ἔχετε μίαν πίστιν, ἕνα
βάπτισμα· δὲν τὴν ἔχει ὁ Θεὸς κατωτέραν.
Διὰ τοῦτο τὴν ἔκαμεν ἀπὸ τὴν μέσην τοῦ ἀν -
δρός, διὰ νὰ εἶνε ὁ ἄνδρας ὡσὰν τὴν κεφα -
λὴν καὶ ἡ γυναίκα τὸ σῶμα. Διὰ τοῦτο δὲν τὴν
ἔκαμεν ἀπὸ τὸ κεφάλι, διὰ νὰ μὴ καταφρονῇ
τὸν ἄνδρα. Ὁμοίως πάλιν δὲν τὴν ἔκαμεν ἀ -
πὸ τὰ ποδάρια, διὰ νὰ μὴ καταφρονῇ ὁ ἄν -
δρας τὴν γυναῖκα» (Διδ., σσ. 121-123).

Ποιά ἄλλη θρησκεία τίμησε ἔτσι τὴ γυναῖ -
κα; Ὁ Θεὸς δὲν θέλει οὔτε γυναικοκρατία οὔ -
τε ἀνδροκρατία. Πῆρε τμῆμα ἀπὸ τὴν πλευρὰ
τοῦ Ἀδάμ, τὴν πλευρὰ ποὺ σκεπάζει τὴν καρ-
διά, γιὰ νὰ δηλώσῃ, ὅτι ἡ γυναίκα εἶνε κοντὰ
στὴν καρδιά, εἶνε καρδιά, πρέπει νὰ ἀγαπᾷ,
καὶ ἔτσι νὰ σταθῇ πολύτιμος σύντροφος στὴν
πορεία τῆς ζωῆς τοῦ ἀνδρός. Ἡ γυναίκα ἔχει
ἀγάπη. Ἔχει ἐπίσης λεπτότητα, εὐαισθησία,
ἐπιμέλεια. Ἐνῷ ὁ ἄντρας κοιτάζει τὶς γενικό-
τητες, αὐτὴ προσέχει τὶς λεπτομέρειες. Ἂν
βρεθῇ τὸ ἀντρόγυνο λ.χ. στὴ φύσι, ὁ ἄντρας
κοιτάζει τὸ δάσος, ἡ γυναίκα κοιτάζει τὰ φύλ-
λα. Ἔτσι καὶ στὴ ζωὴ προσέχει τὶς λεπτομέ-
ρειες, οἱ ὁποῖες ὅμως συνθέτουν τὸ σύνολο.
Ἡ γυναίκα ἔχει ἀκόμα διαίσθησι· ἕνα θαυμα-
στὸ προτέρημα, ποὺ ὁ ἄντρας δὲν τὸ ἔχει.

Mὲ τὴ διαίσθησί της ἡ γυναίκα, καὶ ὅταν ἐμ -
φανίσθηκε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο, κατάλαβε,
ὅτι κανείς ἄλλος δὲν τὴν ἀγάπησε εἰλικρινῶς
καὶ ἁγνῶς καὶ ἀνιδιοτελῶς ὅπως ὁ Ἰησοῦς ὁ
Ναζωραῖος. Καὶ πράγματι ἐκεῖνος πῆρε τὴ γυ-
ναῖκα μέσα ἀπὸ τὴν ἀθλιότητα, καὶ τὴν ὕψω-
σε – μέχρι ποῦ; Μέχρι τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ.
Διότι γεννήθηκε ἀπὸ γυναῖκα, γιὰ νὰ τιμήσῃ
τὴ γυναῖκα. Γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Παναγία· καὶ ἡ
Παναγία ὑψώθηκε ὑπὲρ τὸν ἥλιον, ἔγινε λαμ -
προτέρα «λαμπηδόνων ἡλιακῶν» (Παρακλ. καν.).

Γι᾿ αὐτὸ ἡ γυναίκα ἔμεινε πιστὴ στὸ Χρι-
στό. Ὁ Χριστὸς κοντά του εἶχε καὶ μαθητὰς
καὶ μαθήτριες. Ἀλλὰ μεταξὺ τῶν ἀνδρῶν βρέ-
θηκε ἕνας Ἰούδας, ἐνῷ μεταξὺ τῶν γυναικῶν
δὲν βρέθηκε προδότης. Οἱ γυναῖκες στάθη-
καν κοντά του. Καὶ ἐνῷ ὅλοι τὸν ἐγκατέλει-
ψαν, οἱ γυναῖκες τὸν ἀκολούθησαν μέχρι Γολ-
 γοθᾶ· καὶ αὐτὲς ἀξιώθηκαν ν᾿ ἀκούσουν πρῶ -
τες τὸ «Χριστὸς ἀνέστη».

Ἔκτοτε διὰ μέσου τῶν αἰώνων οἱ γυναῖκες
λατρεύουν τὸ Χριστό. Κι ἂν ἀκόμη ἔρθῃ μιὰ ἡ
μέρα τοῦ ἀντιχρίστου –καὶ ἔρχεται–, ποὺ ἄν -
τρες θὰ ἐγκαταλείψουν τὸ Χριστό, οἱ γυναῖ -
κες ὄχι. Γιὰ νὰ πεισθῆτε, ῥίξτε μιὰ ματιὰ στὸ
ἐκκλησίασμα ὁποιουδήποτε ναοῦ· οἱ γυναῖ -
κες ἀποτελοῦν τὴν πλειοψηφία.

* * *
Ἀλλὰ δυστυχῶς τὰ τελευταῖα χρόνια βγῆ -

καν ἄνθρωποι τῆς ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας καὶ τί
φωνάζουν· «Ζήτω ἡ μόδα, ζήτω ἡ μοντέρνα
γυναίκα»! Καὶ παρέσυραν τὶς γυναῖκες. Ἀλλὰ
τί εἶνε ἡ μοντέρνα γυναίκα; Ἕνα ὂν ἀλλόκο-
το ποὺ ἀνταγωνίζεται τὸν ἄντρα· ἔτσι ποὺ ἔ -
γινε οὔτε ἄντρας εἶνε οὔτε γυναίκα. Διότι ὁ
ἄντρας ποὺ τηρεῖ τὴ θέσι του, εἶνε ἀξιότιμος·
καὶ ἡ γυναίκα ποὺ τηρεῖ τὴ θέσι ὅπου τὴν ἔτα-
ξε ὁ Δημιουργός, εἶνε καὶ αὐτὴ ἀξιότιμη. Ἡ
σημερινὴ γυναίκα ὅμως ἄκουσε τὰ κηρύγμα-
τα τοῦ φεμινισμοῦ καὶ ἀπομακρύνθηκε πολὺ
ἀπὸ τὸ Θεό. Ἔφθασε στὸ σημεῖο ποὺ εἶπε ὁ
ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Ὅταν τὸν ἐρώτη-
σαν, πότε θὰ γίνῃ ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου, ὁ
Κοσμᾶς ἔκλαυσε καὶ ἔδωσε σημάδι· Ἡ συντέ-
λεια πλησιάζει ὅταν δῆτε τὴ γυναῖκα νὰ περ-
πατᾷ γυμνὴ στὸ δρόμο. Καὶ σήμερα αὐτὸ τὸ
βλέπουμε. Γυμνὴ ἡ γυναίκα. Καὶ ἔχει τὴν ἀξί -
ωσι νὰ παρουσιάζεται ἔτσι ἀκόμα καὶ μέσα
στὸν ἱερὸ ναό. Καὶ ὄχι μόνο γυμνή. Βλέπεις
τώρα τὴ γυναῖκα νὰ αὐθαδιάζῃ καὶ νὰ βρίζῃ,
νὰ καπνίζῃ, νὰ κόβῃ τὰ μαλλιά της, νὰ βάφε-
ται στὸ πρόσωπο, στὸ κεφάλι, στὰ νύχια χέ-
ρια - πόδια. Τὴ βλέπεις τὶς νύχτες νὰ μὴν κά-
θεται στὸ σπίτι, ἀλλὰ νὰ τρέχῃ στὰ κέντρα δι -
ασκεδάσεως, καὶ σὰν νυχτερίδα τῆς ἡδονῆς
νὰ πουλάῃ τὴν τιμὴ καὶ τὸ κορμί της. Τὴ βλέ-
πεις νὰ μὴ θέλῃ νὰ κάνῃ παιδιά, νὰ κάνῃ ἐπα-
νάστασι ἐναντίον τῆς τεκνογονίας γιὰ νὰ δια-
τηρήσῃ τὴ σιλουέττα της. Ἔγινε πλέον ἕνα
παιχνίδι τοῦ διαβόλου, ἕνα τέρας.

* * *
Ἀλλὰ ἐσεῖς, πιστὲς γυναῖκες, ἐκλεκτὰ παι-

διὰ τῆς Ἐκκλησίας μας, πιστεύω ὅτι δὲν ἀκο-
λουθεῖτε τὴ μόδα. Κρατῆστε τὶς ἱερὲς παρα-
δό σεις τοῦ γένους μας. Πιστὲς στὴ θρησκεία
μας, πιστὲς στὴν πατρίδα, πιστὲς στὸν ἄντρα
σας, ἀγαπᾶτε τὰ παιδιά σας καὶ ὅ,τι ὡραῖο ὑ -
πάρχει στὸν κόσμο.

Ἕνας δημοσιογράφος, ποὺ ἐπισκέφθηκε
τὴ Φλώρινα, λέει· Στὴ Φλώρινα οἱ γυναῖκες εἶ -
νε καθυστερημένες… Ὄχι! δὲν εἶνε καθυστε -
ρημένες, εἶνε προωδευμένες· καὶ ἡ πρόοδός
τους εἶνε τὸ ὕψος τοῦ εὐαγγελίου, τὸ πρότυ -
πο τοῦ Χριστοῦ τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων.

Εὔχομαι, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ σκε-
πάζῃ ὅλους, ἄντρες καὶ γυναῖκες, καὶ ὅλοι νὰ
πορευώμεθα κάτω ἀπὸ τὴν προστασία τῆς ἁ -
γίας Παρασκευῆς, γιὰ νὰ δοξάζεται ἡ ἁγία
Τριάς, Πατὴρ Υἱὸς καὶ ἅγιον Πνεῦμα, εἰς αἰῶ -
νας αἰώνων· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
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